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ВСТУП 

 

Для кожного підприємства чимале значення має ритмічна робота, в 

процесі якої на кожному робочому місці і ділянці виробництва, в кожному 

виробничому підрозділі буде виконуватися та виготовлятися в цю одиницю 

часу визначена кількість продукції. Така робота налаштована на високу 

якість виробництва, що приводить до ефективності управління підприємства. 

Однак чітко визначити та розрахувати заздалегідь ритм виробництва дуже 

складно. 

Для цього необхідно забезпечити повну узгодженість дій всіх 

структурних підрозділів в часі, забезпечити їхню виробничу пропорційність, 

постійно відстежувати можливі збої узгодженого ритму виробництва і мати 

змогу виправити недоліки, якщо на якійсь ділянці встановлений ритм буде 

порушений. Для того щоб уникнути цих складнощів, кожна служба повинна 

погоджувати дії з усіма підрозділами підприємства. Ця узгодженість 

формується у процесі виконання важливої функції управління, яка 

називається плануванням. 

Удосконалення системи планування на промислових підприємствах із 

серійним типом виробництва є актуальним питанням. 

Предметом даної роботи виступають теоретичні та практичні аспекти 

планування  виробництва. 

Об'єктом дослідження є процес планування  

Метою роботи є розробка плану виробництва і збуту продукції на 

підприємстві. 

В процесі досягнення мети вирішувались наступні завдання: 

- розглянути сутність    планування    і    особливості    його    

здійснення    на  підприємстві; 

- визначити види планів та методологію їх складання; 

- розглянути шляхи та напрямки  удосконалення планування на 

підприємстві; 
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- розробити план продажу та виробничу програму підприємства в 

натуральному виразі; 

- розробити план продажу та виробничу програму підприємства в 

вартістному виразі; 

- розрахувати валову продукцію підприємства; 

- розробити план матеріально-технічного забезпечення підприємства; 

- розробити план праці та заробітної плати  

- розробити зведений кошторис витрат на виробництво продукції№ 

- розробити фінансовий план підприємства. 

Інформаційною базою дослідження є: наукова література в області 

планування, стратегічного планування, теорії організації, фінансового 

менеджменту, економіки організації, фінансового та економічного аналізу, 

засобів масової інформації, в тому числі Інтернет, монографії, наукові статті. 

Методи курсової роботи: аналіз та синтез, системний, монографічний, 

аналітичний. Достовірність та обґрунтованість дослідження забезпечило 

використання: методів логічного узагальнення; методів порівняльного, 

статистичного аналізу; методів наукового абстрагування та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Розділ    1.    Теоретико-методичні    засади    планування    

діяльності  підприємства 

 

1.1. Сутність    планування    і    особливості    його    здійснення    на  

підприємстві 

 

В умовах сучасного економічного ринку, будь-яке підприємство 

(організація) може досягти успіху або ж зазнати поразки. Щоб не зазнати 

краху, підприємство (організація) розробляють планування. Планування 

обумовлено потребою для поставки цілей, бачення діяльності результатів 

підприємства (організації), пошуку оптимальних рішень для будь-яких 

проблем. Представимо в табл.1.1.  підходи до визначення  «планування». 

Таблиця 1.1 

Різні погляди на трактування терміну «планування» 

Автор Визначення 

Галіцина О.В. Планування є вміння передбачати мети організації на перспективу, 

способи їх реалізації, ресурсне забезпечення та контроль за 

досягненням поставленої мети [8]. 

Єрфорт І.Ю. Планування – це найважливіша функція управління виробництвом 

та її роль, як показує практика господарювання вітчизняних 

підприємств, зростає з розвитком ринкових економічних відносин 

[9] 

Тітенко В.М. Планування - це процес підготовки управлінського рішення, 

заснований на обробці вихідної інформації і включає вибір цілей, 

визначення засобів та шляхів їх досягнення за допомогою 

порівняльної оцінки альтернативних варіантів та прийняття 

найбільш реального з них в очікуваних умовах розвитку [22]. 

Панасенко Л.М. Планування - це вміння передбачити всі необхідні дії. 

Це також здатність передбачати будь-які несподіванки, які можуть 

виникнути під час справи, та вміти з ними справлятися [19]. 

Джерело: узагальнено автором 
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Таким чином, планування – це фактично попереднє прийняття рішення 

з метою досягнення певних цілей в майбутньому та засіб попередження 

помилкових дій, скорочення кількості невикористаних можливостей. 

Планування спрямоване на активне пристосування об'єкту планування до 

зовнішніх умов. Стан підприємства в плановому періоді неможливо 

визначити однозначно, тому що він залежить від великої сукупності 

взаємопов'язаних мінливих умов та чинників, а рішення одних проблем та 

завдань може викликати появу інших (непередбачуваних). 

Сутність планування полягає у постановці цілей, способів досягнення 

цілей на основі комплексу завдань та робіт, виявлення оптимальних методів, 

способів, ресурсів усіх видів, необхідних для вирішення цих завдань та 

встановлення їх взаємодії [19]. 

Планування спрямовано запобігання погіршення ефективності 

підприємства (організації) шляхом використання оптимальних можливостей 

підприємства (організації). 

Основна мета планування – це пошук найбільш відповідних рішень для 

усунення проблем, передбачення майбутнього становища підприємства 

(організації), порівняння реального становища підприємства (організації) з 

минулим, щоб побачити у стані перебуває підприємство (організація) на 

даний момент. 

У процесі планування вирішуються та прораховуються такі основні 

завдання підприємства, як повне і ефективне використання всіх ресурсів 

організації; комплексне, якісне і швидке вирішення різноманітних завдань 

управління; завчасне визначення місця і причин відхилень значень 

характеристик об’єкта від заданих. Уявити та пов’язати завдання та етапи без 

допомоги планування неможливо.  

Саме процес планування дозволяє уявити весь комплекс майбутніх 

завдань підприємницької діяльності і запобігти небажаним результатам. 

Особливо важливе планування в виробничій діяльності, де потрібні як 
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передбачення на довгострокову перспективу, так і ґрунтовні дослідження, що 

передують плануванню. 

Таблиця 1.2 

Задачі системи планування 

Планово-розрахункові Інформаційно-довідкові Функціональні 

Визначення потреби у 

матеріальних, 

фінансових ресурсах. 

Визначення кадрового 

персоналу. 

Формування необхідної 

довідкової та нормативної 

інформації, планової 

документації, їх накопичення 

та зберігання. 

Підготовка та розробка 

планових документів, 

вирішення кадрових 

питань, обробка даних, 

оптимізація планових 

рішень. 

Джерело: складено автором [23] 

 

Планування, як процес наукової та практичної діяльності, проходить у 

кілька взаємозалежних етапів представлених на рис. 1.1: 

 

Рис.1.1.Етапи планування на підприємстві 

Джерело: складено автором [12] 
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цілей та 
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ресурсах 

Оцінка 

Оформлення 
плану 
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З усього вище перерахованого, можна дійти невтішного висновку, що 

планування для підприємства займає перше місце. Без планування 

підприємство (організація) зможе правильно і чітко виконувати роботу. 

Завдяки правильному плануванню підприємство (організація) може уникнути 

краху. 

 

 

1.2. Система   планів   на   підприємстві   та   методологічні   засади   

їх  складання 

 

Підприємство за умов ринкової економіки самостійно визначає види та 

форми планів, їх зміст. Водночас держава повністю не виключає своєї участі 

в організації виробництва. Планування як форма державного на економіку 

існує у всіх країнах, органічно вписуючись у ринковий механізм 

господарювання. Проблема полягає у визначенні, що і як має планувати 

держава, а що самі суб'єкти господарювання. 

З погляду обов'язковості планових завдань розрізняють директивне та 

індикативне планування. 

Директивне планування – це процес прийняття рішень, які мають 

обов'язковий характер об'єктів планування. Директивні плани мають, як 

правило, адресний характер та відрізняються надмірною деталізацією. 

Директивне планування може бути ефективним засобом вирішення 

народногосподарських завдань, що мають загальнонаціональне значення. 

Директивне планування може успішно використовуватись і всередині 

підприємства, наприклад, у поточному плануванні. 

Індикативне планування має напрямний, рекомендаційний характер. У 

складі індикативного плану може бути обов'язкові завдання, але їх дуже 

обмежена. Завдання індикативного плану називають індикаторами. 

Індикатори - це параметри, що характеризують стан та напрями розвитку 

економіки, вироблені органами держуправління та встановлюють заходи 
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державного на господарські процеси з метою досягнення зазначених 

параметрів. 

Як індикатори використовуються показники, що характеризують 

динаміку, структуру та ефективність економіки, стан фінансів, рух цін, 

зайнятість тощо [8]. 

Основне завдання індикативного планування полягає у забезпеченні 

взаємопов'язання та збалансованості всіх показників розвитку економіки, 

вирішення великомасштабних завдань. 

На рівні підприємств індикативне планування використовують при 

складанні перспективних планів. 

Залежно від терміну, який складається план, прийнято розрізняти: 

- довгострокові (перспективні) плани; 

- середньострокові плани; 

- короткострокові (поточні) плани. 

Довгостроковий план зазвичай охоплює тривалі періоди часу – 5-20 

років, інколи ж і більше. Такі плани мають визначати довготривалу стратегію 

підприємства. 

Довгострокове планування грунтується переважно на екстраполяції 

тенденцій, що склалися, і відповідає оцінці стану об'єкта в майбутньому [9]. 

Середньострокове планування конкретизує орієнтири довгострокових 

планів, ґрунтується на них та служить забезпеченню їх виконання. 

Розробляються середньострокові плани період від 1 до 5 років. 

Короткострокові плани розробляються зазвичай до одного року. 

Включають річні, квартальні, місячні, тижневі (декадні) та добові плани. 

Найбільшу популярність сьогодні набули плани, що розробляються на річний 

період – поточні плани. Плани терміном дії до 1 року зазвичай належать до 

категорії оперативних планів. 

За змістом планових рішень виділяють: 

- стратегічні плани; 

- тактичні плани; 
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-  оперативно-виробничі плани. 

Стратегічні плани, як правило, орієнтовані на тривалу перспективу та 

визначають основні напрямки розвитку господарюючого суб'єкта. 

Виступають основою, фундаментом, у якому будується вся система 

планування підприємства. 

У основі стратегічного плану – стратегія, тобто сукупність генеральних 

цілей та засобів їх досягнення. 

Якщо стратегічне планування розглядається як пошук нових 

можливостей підприємства, то тактичне процес створення передумов для 

реалізації цих можливостей. 

У процесі тактичного планування приймаються рішення у тому, як 

мають бути розподілені ресурси підприємства задля досягнення стратегічних 

цілей. Можна сказати, що стратегічний план – це цілі, що стоять перед 

підприємством, а тактичний план – засіб їхнього досягнення [19]. 

Тактичний план - план економічного та соціального розвитку 

підприємства, що представляє комплексну, розгорнуту програму виробничої, 

господарської та соціальної діяльності на відповідний період. 

Оперативне (календарне, виробниче) планування – завершальний етап 

у господарську діяльність підприємства. За допомогою оперативного 

планування здійснюється конкретизація показників тактичних планів з метою 

забезпечення повсякденної планомірної та ритмічної роботи підприємства та 

його підрозділів. 

Оперативні плани зазвичай застосовуються для планування окремих 

операцій (виробництво, маркетинг). 

За сферами планування виділяють такі функціональні плани: план 

маркетингу (збуту); план виробництва (виробнича програма, підготовка 

виробництва та ін.); планування персоналу (потреби, перепідготовки); план 

витрат виробництва та обігу; план фінансів; план матеріально-технічного 

забезпечення. 
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У виробничо-структурному аспекті плани бувають: корпоративні; 

самостійних економічних одиниць; окремих підрозділів. 

За формою планів розрізняють: 

Програма – визначає розвиток одного з найважливіших аспектів життя 

економічної організації. Наприклад, програми з удосконалення технології, 

контролю якості тощо. Включає основні положення та цілі діяльності. 

Програма може містити декілька проектів [22]. 

Проекти – весь процес налагодження будь-якої діяльності, починаючи з 

концептуального опрацювання організаційних питань, та закінчуючи 

графіком конкретних заходів, які забезпечать реалізацію ідеї. На відміну від 

програми, мають встановлену вартість, графік виконання, технічні та 

фінансові параметри, тобто. відрізняються високим рівнем конкретного 

опрацювання. Зазвичай проекти бувають пов'язані зі створенням та 

просуванням на ринок нових продуктів та послуг. 

Представимо в табл.1.2 класифікацію найвідоміших методів 

планування на підприємстві. 

Таблиця 1.2 

Класифікація найвідоміших методів планування 

Класифікаційні ознаки Методи планування 

Вихідна позиція для розробки плану Ресурсний та цільовий 

Принципи визначення планових 

показників 

Екстрополяційний та інтерполяційний 

Спосіб розрахунку планових показників Експерементально-статистичний;  

факторний, нормативний 

Узгодженість ресурсів та потреб Балансовий, матричний 

Варіантність розроблення планів Одноваріантний, поліваріантний, 

економіко-математичної оптимізації 

Спосіб використання розрахункових 

операцій 

Ручний, механізований, автоматизований 

Форма подання планових показників Табличний, лінійно-графічний, логіко-

структурний 

Джерело: складено автором на основі [8] 
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На зміну традиційному ручному методу планування із застосуванням 

найпростіших обчислювальних засобів прийшли сучасніші — механізовані й 

автоматизовані з використанням настільних електронних обчислювачів, 

персональних комп’ютерів та складних електронно-обчислювальних машин 

(комплексів). Форма подання планових показників (у вигляді таблиць, 

рисунків, схем, сітьових графіків тощо) відбиває культуру планової 

діяльності підприємства. 

  

 

 

1.3. Шляхи  та  напрямки  вдосконалення  планування  

господарської  діяльності підприємства 

 

 Розглядаючи питання вдосконалення системи планування 

стосовно підприємств, рекомендується відновити у повному обсязі та складі 

систему, що передбачає розробку перспективних, річних та оперативних 

планів. Крім того, необхідно реалізувати на загальнодержавному та 

галузевих рівнях основні засади планування в умовах соціально-орієнтованої 

ринкової економіки – альтернативність перспективних напрямів діяльності, 

безперервність та гнучкість у плануванні, інноваційність, оптимальність 

планових рішень та ін. 

З метою ефективного планування діяльності суб'єктів господарювання 

та раціонального застосування макроекономічних регуляторів (контракти, 

податки, процентна ставка тощо) доцільно у кожній галузі, підгалузі чи групі 

підприємств створювати та постійно уточнювати мінімальний набір базових 

показників, які дають змогу адекватно оцінювати стан економіки. та 

впливати на неї, що у сучасних умовах господарювання має пріоритетне 

значення [12]. 
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 При цьому слід враховувати, що вирішення цієї проблеми передбачає 

необхідність системного обліку соціально-економічних процесів у 

народногосподарському комплексі країни, багатоваріантність їх розвитку за 

наявності тих чи інших умов, що відповідають сучасним вимогам 

суспільного виробництва (соціально-ринковим, що розширює господарську 

самостійність суб'єктів господарювання). 

Узагальнення літературних джерел та проведені нами дослідження 

показують, що основними проблемами, пов'язаними з організацією системи 

планування в малому бізнесі є: низька оперативність складання планів і їхня 

нереальність; відсутність чітких внутрішніх стандартів формування планів; 

нечіткість цілей і відсутність методології і методики планування; економічна 

нереалізованість; відсутність на підприємстві стратегії, довгострокових 

фінансово-економічних цілей і критеріїв їхнього досягнення; непрозорість 

планів для керівництва підприємства; відрив довгострокових планів від 

короткострокових; відсутність комплексності при складанні планів; труднощі 

у визначенні потреби у фінансуванні; відсутність оперативної, 

структурованої інформації; труднощі здійснення економічного аналізу різних 

варіантів розвитку ситуації [22]. 

 За умов різкого обмеження ресурсів на підприємстві необхідно 

налагодити самонастроювальну систему бізнесу, спроможну адекватно і 

вчасно реагувати на впливи навколишнього середовища у всіх сферах, а для 

цього необхідно реалізувати в підприємництві, в тому числі і виробничому, 

комплексну систему оперативно-адаптивного планування.  

Головний зміст названої системи полягає у розробці та впровадженні 

наскрізної мінімальної системи гнучких бюджетів для підприємства, до якої 

належить розроблення бюджету продажів, бюджету фонду оплати праці, 

бюджету загальновиробничих витрат, бюджету амортизації, бюджету інших 

витрат, бюджету погашення кредитів і податкового бюджету, що дозволить 

акумулювати розпорошену інформацію для чіткого адекватного уявлення 
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процесів виробничо-господарської діяльності і розуміння взаємозв'язку 

прийнятих рішень і цільових результатів. 

З метою розробки ефективної системи планування на підприємствах (з 

урахуванням принципу наукової обґрунтованості, налагодження відповідних 

взаємозв'язків між перспективним і поточним плануванням, збалансованості 

з наявним ресурсним потенціалом) рекомендується численні показники 

планових завдань замінити одним узагальнюючим - темпом зростання віддачі 

від використання виробничого потенціаловіддачі). 

 Збільшувати потенціаловіддачу можна, приводячи в стан, що 

динамічно розвивається, всю систему організаційних, економічних, техніко-

технологічних, інноваційних та інших факторів, комплексне застосування 

яких здатне забезпечити належний економічний ефект кожному суб'єкту 

незалежно від форми власності та господарювання. 

Таким чином, основними напрямками вдосконалення планування на 

підприємстві стати наступні: 

1) підвищення технічної оснащеності праці працівників у системі 

планування та управління; 

2) раціоналізація роботи підрозділів підприємства, що у процесі 

планування; 

3) покращення складу інформаційного забезпечення підприємства; 

4) раціоналізація інформаційних потоків між підрозділами 

підприємства; 

5) застосування прогресивних методів та технологій у процесі 

планування [19]. 

Економічний ефект від удосконалення системи внутрішньофірмового 

планування підприємства буде досягнуто за рахунок оптимізації внаслідок 

процесу планування потоків матеріальних, трудових та інших ресурсів, і 

навіть з допомогою раціоналізації функціональних зв'язків управлінського 

ланки. 
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Підвищити ефективність планування на підприємстві дасть змогу 

формування автоматизованої системи бюджетування в діяльності 

інформаційного центру на основі використання інформаційних технологій, 

що дають широкі можливості не тільки в оперативному контролі за 

фінансами, але й в сфері економічної аналітики.  

Уникнути ускладнень при впровадженні даної системи дає змогу 

правильний вибір програмного забезпечення.  

Такі програмні продукти, як Hyperion Pillar, Corporate Planner, 

«Директор», прості електронні таблиці, тощо є найбільш прийнятними для 

використання в досліджуваному підприємстві. Розробка та впровадження 

оперативно-адаптивної системи планування та формування автоматизованої 

системи бюджетування на підприємстві є реальними інструментом 

підвищення ефективності планування, які необхідно використовувати 

менеджерам, які прагнуть досягти високих результатів у бізнесі. 
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Розділ 2. Розробка плану господарської діяльності підприємства 
 

2.1. План виробництва і збуту продукції 

2.1.1. План продажу та виробнича програма підприємства у 

натуральному виразі  

 

На основі вихідних даних необхідно скласти план продажу продукції. 

Розрахунки показників плану зводимо до таблиці 2.1.   

Таблиця 2.1  

 План продажу та виробнича програма у натуральному виразі  

Найменування 

продукції  

План 

продажу, 

тис. шт.  

Запаси готової продукції  Виробнича 

програма, тис. шт.  на початок року, 

тис. шт.  

на кінець  

року, тис. шт.   

 Корпус 

підшипника 
111,1 4,62 3,06 108,44 

 Корпус 

відбійника 
93,1 3,33 3,96 95,63 

Корпус муфти 

перенавантаження 
97,2 10,8 6 67,2 

  

 

2.1.2. План продажу та виробнича програма підприємства у 

вартісному виразі  

  

На основі розрахунків попереднього підрозділу складаємо план 

продажу продукції у вартісному виразі. Розрахунки показників плану 

зводимо до таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2   
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План продажу та виробнича програма у вартісному виразі  

Найменування 

продукції  

План 

продажу, 

тис. шт.  

Ціна 

без  

ПДВ,  

грн./од.  

Чистий дохід 

від реалізації  

продукції, тис. 

грн.  

Запаси готової 

продукції, тис. шт.   

Виробнича 

програма  

на 

початок 

року  

 на кінець 

року  

тис. 

шт.  

тис. грн.  

 Корпус 

підшипника 
111,1 142,4 15820,64 4,62 3,06 108,44 15441,86 

 Корпус 

відбійника 
93,1 134,1 12484,71 3,33 3,96 95,63 12823,98 

Корпус муфти 

перенавантаження 
97,2 232,0 22550,4 10,8 6 67,2 15590,4 

 

Розрахунки величини незавершеного виробництва та валової продукції 

зводимо у таблицю 2.3.  

Таблиця 2.3  

Величина незавершеного виробництва та валова продукція 

підприємства  

Найменування 

продукції  

Виробнич

а  

програма, 

тис. шт.  

Тривалість  

виробничог

о циклу, 

днів  

Коефіцієн

т  

готовності 

виробів  

Величина 

незавершеного  

виробництва, 

тис. шт.   

Валова 

продукція  

на 

почато

к року  

на 

кінец

ь 

року  

тис. 

шт.  

тис. 

грн.  

 Корпус 

підшипника 
108,44 2 0,73 0,33 0,441 

108,5

5 

15457,

6 

 Корпус 

відбійника 
95,63 2 0,90 0,238 0,476 

95,86

9 

12855,

9 

Корпус муфти 

перенавантаженн

я 

67,2 3 0,85 0,144 0,476 67,53 
15667,

4 

  

2.2. План матеріально-технічного забезпечення 

 

2.2.1. Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах 

Таблиця 2.4   

Потреба в основних і допоміжних матеріалах на основне виробництво   
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Найменування матеріалів  Виробнича 

програма, 

тис. шт.  

Норма 

витрати  

матеріалів, 

кг/шт.  

Потреба в 

матеріалах, 

т (м
2
)  

Ціна 

матеріалу, 

грн./кг, грн./ 

м
2
  

Вартість 

матеріалів, 

тис. грн.  

Потреба в основних матеріалах  

Сплави на алюмінієвій 

основі 
108,44 0,37 40,1228 

75 

 
3009,21 

Сплави на залізній основі 
95,63 0,56 53,5528 

40 

 
2142,112 

Сплави на цинковій основі 67,2 0,72 48,384 85 4112,64 

Всього основних матеріалів    

9263,962 

Потреба в допоміжних матеріалах на основне виробництво  

1. Сода  

кальцинована,кг/100 шт.  

  
1,8 60 0,35 37,8 

2. Кислота соляна,кг/100 

шт.  

  
2,0 45 0,55 49,5 

3. Папір наждачний, 

м
2
/100 шт.  

  
0,2 94 200 3760 

4. Папір  

пакувальний, м
2
/100 шт.  

  
2,0 80 16 2560 

Всього допоміжних матеріалів на основне виробництво   6407,3    6407,3 

Потреба у матеріальних ресурсах на основне виробництво   15671,3 

 

Таблиця 2.5   

Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах на ремонт і 

обслуговування устаткування 

Найменування 

матеріалу  

Од. 

виміру  

Норма 

витрати  

Кількість 

розрахункових 

одиниць  

Потреба 

в мате- 

ріалах, 

т  

Ціна, 

мате- 

ріалів, 

грн./од.  

Вартість 

матеріалів тис. 

грн.  

Масло 

машинне 

  
0,3 65 

19,5 
2,5 

48,75 

Солідол   0,5 65 32,5 2,3 74,75 

Емульсол   0,2 65 13 3 39 

Гас  13,5 65 877,5 2,1 1842,75 

Кінці ватні  25 65 1625 2,4 3900 

Всього  Х  Х Х Х Х 5905,25 

 

Розрахунок потреби в матеріалах на незавершене виробництво 

здійснюємо в табл.2.6:  

Таблиця 2.6   
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Потреба матеріалів на незавершене виробництво 

Наймену-вання 

виду матеріалу  

Обсяг 

незавершеного 

виробництва, тис. 

шт.  

Норма 

витрати  

матеріалу, 

кг/шт.  

Потреба в 

матеріалі на 

НВ, т  

Ціна 

матеріалу, 

грн./кг  

Вартість 

матеріалу, 

тис. грн.  

на 

початок 

року  

 на кінець 

року  

Потреба в основних матеріалах  

Сплави на 

алюмінієвій основі 
0,33 0,441 0,37 

0,04107 

75 

 3,08025 

Сплави на залізній 

основі 
0,238 0,476 0,56 

0,13328 

40 

 5,3312 

Сплави на цинковій 

основі 
0,144 0,476 0,72 

0,23904 
85 

20,3184 

Всього основних матеріалів  28,7298 

Потреба в допоміжних матеріалах  

1. Сода  

кальцинована, 

кг/100 шт.  

  

 1,8 60 0,35 37,8 

2. Кислота соляна, 

кг/100 шт.  

  
 2,0 45 0,55 49,5 

3. Папір наждачний, 

м
2
/100 шт.  

  
 0,2 94 200 3760 

4. Папір  

пакувальний, м
2
/100 

шт.  

  

 2,0 80 16 2560 

Всього допоміжних матеріалів на незавершене виробництво   6407,3 

Всього матеріалів на створення незавершеного виробництва   6436,02 

 

Розрахунок потреби в матеріалах на створення виробничого запасу 

зводимо до таблиці 2.7.  

Таблиця 2.7 

Потреба в матеріалах на створення виробничого запасу 

Найменування 

матеріалу  

 Запас, днів  Норма 

запасу, 

днів  

Середньодобов
а  

витрата, кг/день  

Норма  

запасу, т  

Ціна, 

грн./кг  

Вартість, 

тис. грн.  

 

 

 
 

Основні 

матеріали:  
        

 Сплави на 

алюмінієвій 
 

14 
2 1 17 0,16 2,72 

75 

 
204 
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основі 

Сплави на 

залізній основі 
20 2 1 23 0,21 4,83 

40 

 
193,2 

Сплави на 

цинковій 

основі 

10 2 1 13 0,19 2,47 85 209,95 

Допоміжні 

матеріали:  
        

 Сода 

кальцинована 

 

60 
2 1 63 60 15,06 0,35 5,27 

Кислота 

соляна 
45 2 1 48 45 8,61 0,55 4,73 

Папір 

наждачний 

 

94 2 1 97 94 36,33 200 7265,34 

Папір 

покувальний 
 80 2 1 83 80 26,45 16 423,27 

Всього   Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х   8305,76 

 

2.2.2. Баланс матеріальних ресурсів 

Таблиця 2.8  

Баланс матеріальних ресурсів 

Потреба в матеріальних 

ресурсах  

Сума, тис. 

грн.  

Джерела покриття потреби в  

матеріальних ресурсах  

Сума, 

тис.  

грн.  

1. Матеріальні ресурси на 

основне виробництво  

 15671,3 1. Очікуваний залишок 

матеріальних ресурсів на 

початок планового періоду  

 160 

2. Матеріальні ресурси на 

ремонт і обслуговування 

устаткування  

 5905,25 2. Мобілізація внутрішніх 

резервів  

35878,17 

3. Матеріальні ресурси на 

створення незавершеного 

виробництва  

 6436,02 3. Обсяг постачання 

матеріальних ресурсів зі 

сторони  

 280 

4. Матеріальні ресурси на 

створення виробничого запасу  

 8305,6     

Всього    

36218,17 

 

Всього   36218,17 
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2.3. План з праці і заробітної плати 

 

2.3.1. Визначення планової чисельності основних робітників 

Таблиця 2.9  

Розрахунок балансу робочого часу  

Найменування показника  Величина показника  

1. Число календарних днів у році  365 

2. Неробочі та святкові дні  116 

у т.ч. святкові дні  11 

3. Номінальна кількість днів  238 

4.Неявки на роботу  48 

- чергові відпустки  20 

- додаткові відпустки  5 

- через хворобу  15 

- на навчання  5  

- з дозволу адміністрації  3  

5. Явочний час, днів   190 

6. Номінальне число годин у зміну  8  

7. Недовикористання номінального числа годин у 

зміну  

0,2  

-  регламентовані простої 2,5% , год.  0,2  

8. Кількість робочих годин у зміну, год.  7,8 

9. Плановий реальний (ефективний) фонд робочого 

часу, год.   

1482 

 

Розрахунок планової чисельності основних робітників зводимо до 

таблиця 2.10.  

Таблиця 2.10 

Розрахунок планової чисельності основних робітників 

Найменування 

виробів  

Валова 

продукція, 

шт.  

Час на 

технологічні 

операції, хв./шт.  

Обсяг робіт на 

виготовлення  

виробів, нормо-

год.  

Фонд 

робочо- 

го часу, 

год.  
  t1  t2  t3  t4  

 

Корпус 

підшипника  

 108,551 15  30  20  10   75 

135,6888 

78  0,8  66 
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2.3.2. Визначення планової чисельності  допоміжних робітників  

 

Чисельність допоміжних робітників визначаємо за нормою 

співвідношення допоміжних робітників до основних та за нормами 

обслуговування.  

Розрахунок зводимо до таблиці 2.11.  

 

Таблиця 2.11  

Склад і планова чисельність допоміжних робітників  

№  

з.п.  

Посада або 

професія  

Розряд   Чисельність   

1.  Наладчики  5  4% від чисельності основних робітників  

2.  Заточники  4-5  6% від чисельності основних робітників  

3.  Слюсарі з ремонту 

обладнання  

3-4  За нормами обслуговування  

4.  Слюсарі з 

обслуговування 

обладнання  

3-5  За нормами обслуговування  

5.  Чергові слюсарі 

електрики  

3-5  За нормами обслуговування  

6.  Контролери  3-6  7% від чисельності основних робітників  

7.  Комірники  -  За кількістю робочих місць  

8.  Електрокарники  -  За кількістю робочих місць  

  Всього допоміжних 

робітників  

33 

Корпус 

відбійника  

95,869 25  40  15  15   95 

151,7926 

Корпус 

муфти  

 67,532 15  40  30  25   

110 123,8087 

Всього  Х  Х  Х  Х  Х  Х  411,29 
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2.3.3. Розрахунок чисельності керівників, фахівців та іншого персоналу  

 

Розрахунок планової чисельності визначається за 

штатнономенклатурним методом. Вихідні дані для розрахунку подані в 

таблиці 2.12. 

 

 

 

Таблиця 2.12 

Штатний розпис 

Найменування посади  Чисельність  Заробітна плата, 

грн.  

Керівники  

1. Керівник підприємства  1  9000  

2. Начальник цеху  3  8900  

3. Головний бухгалтер   1  8200  

4. Начальник планового відділу  1  8000  

Фахівці  

1. Інженер-технолог І категорії  2  7500  

2. Інженер-технолог ІІ категорії  2  7200  

3. Інженер-технолог ІІІ категорії  1  7000  

4. Механік цеху  3  7000  

5. Інженер по нормуванню І категорії    

2  

7200  

6. Економіст  2  7000  

7. Бухгалтер  5  6800  

8. Змінний диспетчер  3  6800  

9. Старший майстер  3  6700  

10. Майстер  6  6600  

Молодший обслуговуючий персонал (МОП)  

1. Прибиральниці   6  5000  

Інші   

1. Табельник  3  5500  

2. Нарядник  3  5500  

3. Обліковець   3  5500  

Всього    46 125400  
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2.3.4. Розрахунок фонду оплати праці основних робітників  
 

Розраховуємо нормовану заробітну плату основних робітників за 

годинною тарифною ставкою.  

Таблиця 2.13  

Годинні тарифні ставки робітників машинобудівного підприємства  

Види виробів та робіт  Кваліфікаційні тарифні розряди  

2  3  4  5  6  7  

Годинна тарифна ставка  

1. Слюсарі, верстатники широкого профілю, 

зайняті на універсальному устаткуванні. 

Працівники з виготовлення з особливо точних 

відповідальних і складних прес-форм, приладів 

для устаткування  

7,61  8,19  9,09  10,29  13,69  14,37  

2. Верстатні роботи по обробці матеріалів 

різанням, штамповці, роботи з виготовлення і 

ремонту інструменті та оснащення  

7,2  7,86  8,68  9,74  11,15  -  

3. Робітники зайняті на інших роботах, не 

пов’язаних з основним виробництвом  

6,71  7,27  8,05  9,07  10,33  -  

 

Для розрахунків приймаємо таке співвідношення чисельності основних 

робітників різних розрядів: 4 розряд – 45 %; 5 розряд – 30%; 6 розряд – 20 %; 

7 розряд – 5 %.   

Розрахунки зводимо до таблиці 2.14.  

Таблиця 2.14  

Розрахунок нормованої заробітної плати основних робітників-

погодинників  

Основні робітники  Чисельність, 

осіб  

Годинна 

тарифна 

ставка, 

грн./год.  

Корисний 

фонд  

робочого 

часу, год.  

Нормована 

заробітна  

плата, грн.  

Робітники 4 розряду   29,25 9,09 1482 394037,9 

Робітники 5 розряду   19,5 10,29 1482 297370,7 
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Робітники 6 розряду   13 13,69 1482 263751,5 

Робітники 7 розряду   3,25 14,37 1482 69213,11 

Всього   65 Х   1024373 

Розрахунок загальної суми доплат зводимо у таблицю 2.14.   

 Таблиця 2.14 

  Доплати до заробітної плати основних робітників  

Категорії основних 

робітників  

Кількість 

робітників, 

осіб  

Годинна 

тарифна 

ставка, 

грн.  

Фонд 

робочого 

часу, 

год./ос.  

Норматив 

доплати  

Доплата до 

заробітної  

плати, грн.  

1. Робітники, що 

отримують премії  
65 9,09 1482 30 %  

262692 

2. Робітники, що 

отримують доплати за 

роботу у важких і 

шкідливих умовах  

13   

8%  

14840,15 

- робітники 4 р.  10 9,09 1482 10777,1 

- робітники 5 р.  2 10,29 1482 2439,965 

- робітники 6 р.  1 13,69 1482 1623,086 

3. Робітники, що 

отримують доплату за 

професійну майстерність  

19,5   

5%  

16254,2 

- робітники 5 р.  14 10,29 1482 10674,85 

- робітники 6 р.  5,5 13,69 1482 5579,36 

4. Робітники, що 

отримують доплату за 

роботу у нічний час  

19,5 9,09 1482 0,2%  

52,53838 

5. Робітники, що 

отримують доплату за 

керівництво бригадою  

4 13,69 1482 4%  

3246,173 

6. Робітники, що 

отримують доплати за 

основну і додаткову 

відпустки  

-  -  -  -  

  

Всього  х  х  х  х   297085,1 

  

  2.3.5. Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників  
  

  Розраховуємо нормовану заробітну плату допоміжних робітників за 

годинною тарифною ставкою. Розряди допоміжних робітників подані в 
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таблиці 2.11. Розрахунок нормованої заробітної плати зводимо до таблиці 

2.15. 

 Заробітна плата комірників та електрокарників розраховується за 

посадовими окладами.  

  Таблиця 2.15 

 Нормована заробітна плата допоміжних робітників  

Посада або професія  Чисель- 

ність, осіб 

Розряд  Годинна 

тарифна 

ставка,  

грн./год. або 

оклад, грн.  

Фонд 

робочого часу, 

год.  

Нормована 

заробітна  

плата, грн.  

1. Наладчики  2.,6 5 10,29 1482 198247,1 

2. Заточники  3,9 4 9,09 1482 210153,5 

3. Слюсарі по ремонту 

обладнання  3,29 3 8,19 1482 
119797,9 

4. Слюсарі з 

обслуговування 

обладнання  

 

4,23 
3 8,19 1482 

154025,9 

5. Чергові слюсарі 

електрики  6,44 3 8,19 1482 
234498 

6. Контролери  4,85 3 7,86 1482 169486 

7. Комірники  2,5 - 5500  -  13750 

8. Електрокарники  10 -  5700  -  57000 

Всього  Х    Х  Х  1156958 

    

Розраховуємо доплати до нормованої заробітної плати допоміжним 

робітникам.  

1). Премії за виконання виробничих завдань – 25 % від нормованої 

заробітної плани.  

2). Надбавки за професійну майстерність нараховуються аналогічно 

основним робітникам у розмірі 5% годинної тарифної ставки.  

3). Доплати за роботу у нічний час нараховуються аналогічно до 

основних робітників.  

4). Доплати бригадирам за керівництво бригадою нараховуються 

аналогічно основним робітникам.  
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5). Оплата основних і додаткових відпусток нараховуються аналогічно 

основним робітникам.  

Результати розрахунків зводимо до таблиці 2.16.  

Таблиця 2.16 

Розрахунок доплат до нормованої заробітної плати допоміжних 

робітників  

Посада або професія  Чисельність, 

осіб  

Годинна 

тарифна  

ставка,  

грн./год. або 

оклад, грн.  

Фонд 

робочого 

часу, год.  

Норматив 

доплати  

Доплати до 

нормованої 

заробітної 

плата, грн.  

Робітники, що отримують премії  

1. Наладчики  2.,6 10,29 1482 

25 %  

9912,357 

2. Заточники  3,9 9,09 1482 13134,6 

3. Слюсарі по 

ремонту обладнання  
3,29 8,19 1482 

9983,16 

4. Слюсарі з 

обслуговування 

обладнання  

 

4,23 
8,19 1482 

51341,96 

5. Чергові слюсарі 

електрики  
6,44 8,19 1482 

19541,5 

6. Контролери  4,85 7,86 1482 14123,83 

7. Комірники  2,5 5500  -  20 %  

  

2700 

8. Електрокарники  10 5700  -  11400 

Робітники, що отримують надбавки за професійну майстерність  

1. Наладчики  2.,6 10,29 1482 

5 %  

1982,471 

2. Заточники  3,9 9,09 1482 2626,919 

3. Слюсарі по 

ремонту 

устаткування  

3,29 8,19 1482 

1996,632 

Робітники, що отримують доплати за роботу у нічний час  

1. Наладчики  2.,6 10,29 1482 

0,2  

792,9886 

2. Заточники  3,9 9,09 1482 1050,768 

3. Слюсарі по 

ремонту обладнання  
3,29 8,19 1482 

798,6528 

4. Слюсарі з 

обслуговування 

обладнання  

 4,23 8,19  1482   1026,9 

Робітники, що отримують доплати за керівництво бригадою  

1. Слюсарі по 

ремонту обладнання  
3,29 8,19 1482 4 %  

1597,306 
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2. Слюсарі з 

обслуговування  

4,23 8,19 1482 

2053,679 

Всього доплат. Що входять до денного фонду оплати праці  146063,7 

Оплата основних і додаткових відпусток  36515,93 

Всього доплат допоміжним робітникам  182579,7 

 

 

2.3.6. Розрахунок фонду оплати праці керівників, фахівців, МОП та 

інших спеціалістів  

  

Розрахунок проводиться за посадовими окладами згідно штатного 

розпису (таблиця 2.12). Премії до заробітної плати нараховуються у розмірі 8 

% від окладу. Оплата чергових і додаткових відпусток нараховується 

аналогічно основним робітникам. Розрахунки зводимо до таблиці 2.17.  

Таблиця 2.17  

Фонд оплати праці керівників та спеціалістів 

Найменування 

посади  

Чисельність, 

осіб  

Заробітна  

плата за 

місяць, 

грн.  

Фонд 

основної  

заробітної 

плати, тис. 

грн.  

Премії, 

грн.  

Оплата 

відпусток, 

грн.  

Фонд 

оплати 

праці, 

грн.  

1. Керівник 

підприємства  

1  9000  
9000 720 2250 

11970 

2. Начальник цеху  3  8900  26700 2136 6675 35511 

3. Головний 

бухгалтер   

1  8200  
8200 656 2050 

10906 

4. Начальник 

планового відділу  

1  8000  
8000 640 2000 

10640 

1. Інженертехнолог 

І категорії  

2  7500  
15000 1200 3750 

19950 

2. Інженертехнолог 

ІІ категорії  

2  7200  
14400 1152 3600 

19152 

3. Інженертехнолог 

ІІІ категорії  

1  7000  
7000 560 1750 

9310 

4. Механік цеху  3  7000  21000 1680 5250 27930 

5. Інженер по 

нормуванню І  

2  7200  
14400 1152 3600 

19152 

категорії    0 0 0 0 
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6. Економіст  2  7000  14000 1120 3500 18620 

7. Бухгалтер  5  6800  34000 2720 8500 45220 

8. Змінний 

диспетчер  

3  6800  
20400 1632 5100 

27132 

9. Старший 

майстер  

3  6700  
20100 1608 5025 

26733 

10. Майстер  6  6600  39600 3168 9900 52668 

11.  

Прибиральниці   

6  5000  
30000 2400 7500 

39900 

12. Табельник  3  5500  16500 1320 4125 21945 

13. Нарядник  3  5500  16500 1320 4125 21945 

14. Обліковець   3  5500  16500 1320 4125 21945 

Всього  Х  Х  331300 26504 82825 440629 

  

 
 

2.3.7. Зведений план чисельності і оплати праці за рік  

  

Узагальнюємо проведені в параграфі 2.3 розрахунки в таблицю 2.18.  

Таблиця 2.18  

Зведений план чисельності і плати праці на 2022 рік 

Показники плану  Од. виміру  Значення 

показника в 

2022 році  

1. Обсяг виробництва продукції  тис. грн.   43890,9 

2. Чисельність персоналу  осіб   144 

2.1. Робітники  осіб   98 

2.2. Службовці  осіб   46 

3. Фонд основної заробітної плати  тис. грн.   6156,47 

4. Фонд додаткової заробітної плати  тис. грн.   1791,75 

5. Фонд оплати праці  тис. грн.  7948,22 

5.1. Робітників  тис. грн.   2121,02 

5.2. Службовців  тис. грн.   5827,2 

6. Середньорічна заробітна плата  тис. грн.   4,59 

6.1. Робітників  тис. грн.   3,6 

6.2. Службовців  тис. грн.   9,57 

7. Виробіток на одного працівника  тис. грн./особу   304,79 

7.1. На одного робітника  тис. грн./особу   447,8 
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2.4. Зведений кошторис витрат на виробництво продукції 

 

Зведений кошторис витрат складається у форму таблиці 2.19.  

Таблиця 2.19 

 Зведений кошторис витрат на виробництво продукції, тис. грн.  

   Статті витрат  План на рік  

1. Сировина і матеріали,   23905,6 

2. Куповані напівфабрикати, комплектуючі вироби, 

роботи та послуги виробничого характеру від сторонніх 

організацій  

6407,3 

3.Паливо та енергія на технологічні цілі  5905,25 

4. Основна заробітна плата (нормована заробітна плати + 

премії)  
6156,47 

5. Додаткова заробітна плата (доплати)  1791,75 

6. Відрахування на соціальні заходи (22 %)  1748,608 

7. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання  
158,9644 

8. Загальновиробничі витрати  36377,13 

Всього витрат  46073,96 

  

2.4.1. Розрахунок кошторису витрат на утримання та експлуатацію 

обладнання  

 Таблиця 2.20  

Розрахунок вартості обладнання 

Найменування  

обладнання  

  

Кількість, 

шт.  

Встанов 

лена  

потужні 

сть, кВт  

Середня 
ціна  

обладнання  

  

Сумарна 

потужність, 

кВт  

Вартість 

обладнання, грн.  

Верстат 1  2 7,5  3990  15 7980 

Верстат 2  13 7,5  3990  97,5 51870 

Верстат 3  10 10,0  3250  100 32500 

Верстат 4  4 3,0  650  12 2600 

Верстат 5  4 7,5  3990  30 15960 

Верстат 6  6 10,0  4250  60 25500 

Верстат 7  7 7,5  6100  52,5 42700 

Верстат 8  9 40,0  7670  360 69030 

Електрокари  10 7,5  6000  75 60000 

Всього   65  Х  Х   802 308140 

 

Таблиця 2.21  
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Норми витрати інструмента по механічному цеху  

Виробу  Норма на 1000 деталей,грн.  

Корпус підшипника  147  

Корпус відбійника  170  

Корпус муфти  72  

 

Таблиця 2.22  

Кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання, тис.грн.  

Найменува-ння 

статті витрат  

 

Всього 

на рік  

У тому числі   

Матер. 

доп.  

Енер-

гія 

 

З/плата  

Відрах. 

на соц.  

Амор- 

тизація  

Послуги 

ін. цехів  

  Інші  

1. Амортизація 

обладнання  

30,814 0 0  0   0 30,814   0  0 

2. Поточний ремонт 

та експлуатація 

обладнання  

26,79  0  0  21,963 4,83  0  0 0  

3. 

Внутрішньозаводські 

перевезення 

вантажів  

3,8  0  0  0  0  0  3,8  0  

4. Вартість  

МШП  

2,9  0   0  0 0  0  2,9  0  

5. Інші   0,27  0  0  0   0 0  0  0,27  

Всього  64,574 0 0 21,963 4,83 30,814 6,7 0,27 

  

2.4.2. Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат  

  

Розрахунок кошторису цехових витрат проводиться, використовуючи 

попередні дані, і результати заносяться в таблицю 2.23.  

Таблиця 2.23  

Кошторис загальновиробничих витрат, тис.грн 

Найменування 

статті витрат  

Усього 

на рік, 

тис. 

грн.  

У тому числі по елементах   

Енергія  

  

З/плата  Відрах 

на соц. 

заходи  

Амортизація  Послуги 

інших 

цехів  

Інші   

Утримання апарата 

керування  
222,739 0 182,579 40,16 0 0 0 

Утримання іншого 

персоналу  
1411 0 1156,9 254,1 0 0 0 
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Утримання будинків 

і споруджень  
94,5 30,0 0 0 64,5 0 30,0 

Поточний ремонт 

будинків і 

споруджень  

28,35 0 0 0 0 28,35 0 

Вартість МШП  0 0 0 0 0 0 0 

Раціоналізація й 

винахідництво  
1,6 0 0 0 0 1,6 0 

Охорона праці  61,56 0 0 0 0 0 61,56 

Інші   184,68 0 0 0 0 0 184,68 

Усього   2004,43 30 1339,48 294,26 64,5 29,95 276,24 

 

 

 
 

 

 

2.5. Фінансовий план підприємства 

  

Показники фінансового плану зводимо до таблиці 2.24.   

Таблиця 2.24  

 Оперативний фінансовий план підприємства, тис. грн.  

№  

з.п.  

Статті  Плановий рік  

Надходження   

1.   Виручка від реалізації продукції основної діяльності  47402,17  

2.  Виручка від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, 

непотрібний і зайвих залишків сировини і матеріалів  

26,33 

3.  Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів   105,3 

4.   Надходження від погашення дебіторської заборгованості   3950,1 

5.   Кредити отримані   280 

6.   Надходження від орендної плати   0 

Всього надходжень   51763,9 

Видатки   

1.  Оплата за товарно-матеріальні цінності   36218,17 

2.  Заробітна плата працівників підприємства   7948,22 

3.  Платежі до бюджету    

3.1.  Податок на додану вартість   2200,0 

3.2.  Податок на прибуток   514,6 

3.3.  Інші податки   0 
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4.  Внески на обов’язкове соціальне страхування   1748,6 

5.  Погашення кредиторської заборгованості   140 

6.  Сплата відсотків за кредит   56 

7.  Авансові платежі   0 

8.  Інші видатки   563,06 

Всього видатків   49388,65 

  Перевищення надходжень над видатками   2375,25 

  Перевищення видатків над надходженнями   - 

  Залишок коштів на початок року   300 

  Залишок коштів на кінець року   2675,25 

  

Таким чином, в результаті складання фінансового плану, спостерігаємо 

зростання коштів на кінець року. При цьому, позитивним моментом є 

перевищення надходжень над витратами.  

Вплив підприємства на елементи витрат є обмеженим. Однак, і він 

можливий через незалежне управління показниками, до яких застосовуються 

встановлені нормативи відрахувань: витрати на оплату праці, структура і 

джерела її виплати; вартість основних виробничих засобів, що належать 

підприємству, їх структура і джерела формування.  

Виявлення резервів зниження витрат повинно спиратися на 

комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення 

технічного і організаційного рівня виробництва, використання виробничих 

потужностей і основних засобів, сировини і матеріалів, робочої сили, 

господарських зв’язків, а також всіх складових собівартості. Основним і 

головним резервом зниження собівартості робіт, послуг підприємства є 

скорочення матеріальних витрат.  

Вдосконалення механізму управління витратами ефективне тільки на 

основі використання комплексного, системного підходу до вирішення 

проблеми зниження собівартості продукції на підприємстві. Скорочення 

витрат виробництва та зниження на цій основі собівартості продукції є 

однією з основних умов зростання прибутку підприємства, підвищення 

рентабельності та ефективності його роботи. 

 

 



34 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Отже, проведені нами дослідження дозволили визначити об’єктивну 

необхідність запровадження системи планування на вітчизняних 

підприємствах. Розкрито економічну природу плану та системи планування, 

а також методи і прийоми його організації та реалізації в умовах вітчизняної 

економіки. 

 Формування системи планування на вітчизняних малих і середніх 

підприємствах дозволить оперативно адаптуватися до високої та 

стохастичної динаміки економічного середовища, що забезпечить їх 

нормальне функціонування та стабільний розвиток. 

Планова робота дає підприємству безліч переваг: надає можливість 

бачити перспективу розвитку; окреслює коло проблем; стимулює менеджерів 

до реалізації своїх рішень; покращує координацію дій в організації; створює 

передумови для підвищення освітньої підготовки менеджерів; збільшує 

можливості в забезпеченні підприємства необхідною інформацією; сприяє 

більш раціональному використанню ресурсів. 
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Мета планування конкретизується у завданнях, які ставляться в процесі 

побудови та реалізації планів.  

До основних завдань планування, на нашу думку, належать:  

- визначення потреби підприємства у ресурсах;  

- забезпечення покриття потреби підприємства у ресурсах за рахунок 

власних, позичених чи залучених джерел;  

- встановлення оптимальних пропорцій розподілу і використання 

ресурсів;  

- контроль за фінансовим станом підприємства, результатами його 

діяльності, за утворенням і використанням ресурсів/ 

 Усі ці переваги, у свою чергу, дозволяють підприємству підвищувати 

ефективність своєї діяльності і, отже, свою конкурентоспроможність 

В процесі дослідження встановлено наступне: 

1. Недоліком наявних визначень умовно-постійних витрат є те, що в 

них не береться до уваги те, що вони залежать від чинника часу.  

2. Місяць не можна розглядати як часовий період для планування 

економічних показників, оскільки він має різну тривалість (кількість робочих 

днів).  

3. Існуючі методи розподілу умовно-постійних витрат, які не 

враховують чинник часу, а ґрунтуються на місячних обсягах виготовленої 

продукції або їх еквівалентах (витрат машино-годин тощо), не відповідають 

реальному економічному процесу виготовлення і реалізації продукції, що 

призводить до утворення помилок, особливо під час визначення місячного 

прибутку і прибутковості виготовленої продукції. 

4. Перспективою подальших досліджень є планування умовно-

постійних витрат для промислових підприємств з урахуванням реального 

чинника часу. 
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